
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โรคใบด่างมัน
ส าปะหลัง 

1. ชวนเกษตรกรร่วมโรงการเพ่ิมประสิทธิภาพ คลุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง
แบบครอบคลุมพ้ืนที่ 

แนวหน้า 

โควิด-19 2. กรมส่งเสริมฯ 'แบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19' ส่งมอบสินค้าเกษตร
คุณภาพ สนับสนุนการด าเนินงานโรงครัวพระราชทาน 

บลูชิพ 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ทุเรียน 3. สกู๊ปพิเศษ : เกษตรกระบี่จัดชุดลุยตรวจสวนทุเรียน ห้ามตัดทุเรียนอ่อนขาย 

คาดโทษท้ังจ าทั้งปรับ 
แนวหน้า 

ขนุน 4. ข่าวรอบอาณาจักร : สวนดังแจกขนุนน้องนักเรียน ไทยรัฐ 
ภูมิปัญญา 5. สสก.3 ระยอง ชู นาข้าว เลี้ยงสัตว์น้ า ในแปลงเดียว พ้ืนที่ 3 น้ า สยามรัฐ 
ผลไม้อัตลักษณ์ 6. พังงา เปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์พังงา  ช่อง 5 

7. จ.พังงา เปิดฤดูกาลไมัผลอัตลักษณ์พังงา ส านักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ 

8. จ.พังงา เปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์   ช่อง NBT 2 HD 
ไม้ผล 9. ระยอง-ปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม้ 45 คัน เร่ขายตลาดทั่วภูมิภาค ภายใต้"

โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออก" 
ช่อง13สยามไทย 

10. ระยอง-ปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม้ 45 คัน เร่ขายตลาดทั่วภูมิภาค ภายใต้”
โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออก” 

นสพ.เพ่ือปวงชน 

เกษตรอินทรีย์ 11. กระทรวงเกษตรฯ ประสบผลส าเร็จสามารถพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

สยามรัฐ 

อ่ืน ๆ 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

กรมส่งเสริมฯ 'แบ่งปันน  าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19' ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพ สนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงครัวพระราชทาน 

 

  กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโรงครัว
พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดปทุม
วนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 

  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่ ดร .เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้มี “โครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” 
ขึ้นนั้น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร 
และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจาก
เกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ า ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาด
ของโควิด - 19 และน าสินค้าเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่
ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยโควิด-19 เพ่ือแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง 
เป็นก าลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศมีภัยเกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” 

  ส าหรับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2564  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเงินสนับสนุนจากกลุ่มเพ่ือนเฉลิมชัยในการจัดซื้อสินค้าเกษตร เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงได้รับความร่วมมือจากส านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ส านักงานเกษตรจังหวัด



อุทัยธานี และบริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร เครื่องดื่ม และขนมขบ
เคี้ยว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ จ านวน 100 กิโลกรัม ไข่ไก่ จ านวน 450 ฟอง ใบกะเพรา จ านวน 20 กิโลกรัม พริก
ขี้หนู จ านวน 20 กิโลกรัม ฟักทอง จ านวน 100 กิโลกรัม ถั่วฟักยาว จ านวน 50 กิโลกรัม กล้วยหอมทอง 
จ านวน 100 หวี สับปะรด จ านวน 200 กิโลกรัม ขนมปังกรอบ Malkist Cream Crackers จ านวน  2  กล่อง 
ขนมท๊อฟฟ่ี Kopiko จ านวน 2 กล่อง และ กาแฟพร้อมดื่ม ลักกี้เดย์ จ านวน 4 กล่อง โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นผู้ส่งมอบ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการของโรงครัวพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ส าหรับแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาล บุคลากร เจ้าหน้า รวมไปถึง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรควิด-19 อาทิเช่น โรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น 

  ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งตั้งกระจายอยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้
ร่วมด าเนินการ “โครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ในลักษณะเดียวกันขึ้นในหลายจังหวัด โดย
มีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งต่อ
ก าลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด – 19 และขับเคลื่อนประเทศ
ไทยไปด้วยกัน ภายใต้แคมเปญ  #ยามประเทศมีภัย เกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง 



 

 







 

 

 



พังงา เปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์พังงา  

ข่าวเที่ยง ททบ.5 วันที่ 16 มิ.ย. 64 

https://fb.watch/69inGWB8un/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fb.watch/69inGWB8un/


 

จ.พังงา เปิดฤดูกาลไมัผลอัตลักษณ์พังงา 

 

  วันที่ 15 มิถุนายน 64 นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดงาน "เปิดฤดูกาล
ไมัผลอัตลักษณ์พังงา" ณ บริเวณหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดพังงา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ท้องถิ่นของ
จังหวัด โดยเฉพาะทุเรียนสาลิกา และมังคุดทิพย์พังงา เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนที ่

        กิจกรรมในงานมีการเสวนา "การสร้างความมั่นใจในคุณภาพไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา" โดย
เกษตรจังหวัดพังงา ผู้แทนเกษตรกร บริษัทผู้รับซื้อผลไม้ และ ธ .ก.ส. รวมทั้งการน าทุเรียนสาลิกาจากสวน
ทุเรียนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของจังหวัดพังงามาจัดประมูล และการจ าหน่ายผลไม้ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 



จ.พังงา เปิดฤดูกาลไม้ผลอัตลักษณ์  ข่าวเศรษฐกิจ NBT NEWS  
เผยแพร่ทางช่อง NBT 2 HD  
 
https://www.youtube.com/watch?v=nFXHYL_wBCc 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFXHYL_wBCc


 

ระยอง-ปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม้ 45 คัน เร่ขายตลาดทั่วภูมิภาค ภายใต้"โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป
ภาคตะวันออก" 

 

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด
งานประชาสัมพันธ์"โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออกผลไม้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย"ครั้งที่ 2 
ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง มี
นางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และ
นางสาววรนุช สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานฯ 

  ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว
ผลไม้ และพิธีปล่อยคาราวานรถผลไม้ ภายใต้โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออก" จ านวน 45 คัน 
เพ่ือเร่ขายกระจายสู่ทั่วภูมิภาค และตลาดกลางภายในประเทศ เช่น จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ 
และอุดรธานี เป็นต้น  

  ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดขึ้น รวม 3 ครั้งด้วยกัน คือ จังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรี ทั้งนี้มุ่งเน้นเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตกระจุกตัว และช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายขยับตัวสูงขึ้นอีกด้วย 

 

 



 
ระยอง-ปล่อยขบวนรถเร่ขายผลไม้ 45 คัน เร่ขายตลาดทั่วภูมิภาค ภายใต้”โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป
ภาคตะวันออก” 

 

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ อบต ตะพง ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 
นายปิยะ สมัครพงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิด
งานประชาสัมพันธ์”โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออกผลไม้มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย”ครั้งที่ 
2 ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
มีนางสาวสุพรรณษา สุขเทศน์ เกษตรจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง และ
นางสาววรนุช สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมงานฯ 

  ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่องการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว
ผลไม้ และพิธีปล่อยคาราวานรถผลไม้ ภายใต้โครงการรถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อปภาคตะวันออก” จ านวน 45 คัน 
เพ่ือเร่ขายกระจายสู่ทั่วภูมิภาค และตลาดกลางภายในประเทศ เช่น จังหวัดปทุมธานี นครราชสีมา นครสวรรค์ 
และอุดรธานี เป็นต้น 

  ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดขึ้น รวม 3 ครั้งด้วยกัน คือ จังหวัดตราด ระยอง และจันทบุรี ทั้งนี้มุ่งเน้นเป็นการช่วยเหลื อ
เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในช่วงที่มีผลผลิตกระจุกตัว และช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายขยับตัวสูงขึ้นอีกด้วย 

(ชมคลิป) https://www.pheupuangchon.com/?p=129889 
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กระทรวงเกษตรฯ ประสบผลส าเร็จสามารถพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
กระทรวงเกษตรฯ ประสบผลส าเร็จสามารถพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ท าให้ผู้บริโภคสนใจ
เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 

 

  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า เกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีเกษตรกรผ่าน
การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Organic Thailand มกษ. 9000 แล้ว 2 อ าเภอ  คือที่ต าบล
คลองน้อย อ าเภอบ้านแพรก พ้ืนที่ 14.65 ไร่ และที่ ต าบลคลองพระยาบันลือ อ าเภอลาดบัวหลวง  พ้ืนที่ 37 
ไร่  โดยมีบริการส่งถึงบ้าน ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กรุงเทพมหานคร  และส่งขายบริษัทเอกชน 
เพ่ือส่งต่อ Top Supermarket , Gourmet Market , Siam Paragon  สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 
36,000 บาท  และเป็นที่น่ายินดีจะมี 3 อ าเภอคือ อ าเภอผักไห่ มหาราช และท่าเรือ เข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมอีก 

  ทั้งนี้ ในปี 2564  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สานต่อโครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมเกษตรกร
ให้ได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลิตสินค้าเกษตรตามระบบเกษตรอินทรีย์ได้เพ่ิมขึ้น ด้วยการขับเคลื่อน
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่ และในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตร  เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 



   โดยจัดอบรมเกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่อ าเภอ 16 อ าเภอ   เพ่ือให้เกษตรกรเห็นความส าคัญของการ
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดอบรมเกษตรกรรายเดิม ที่ผ่านการอบรม ใน ปี 
2563 ในพ้ืนที่อ าเภอ 16 อ าเภอเช่นกัน  พร้อมกันนี้ ได้ติดตามและประเมินแปลงเบื้องต้นจ านวน 65 แปลง 
และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ จะสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มี
ความมั่นคงในอาชีพ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ผู้สนใจมูลเกษตรอินทรีย์ติดต่อได้ที่  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   089-4148559  หรือสั่งซื้อผัก
อินทรีย์ ได้ที่ บ้านสวนพอเพียง   086-1716861 


